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Muudatusettepanek 106
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.

(6) Riikidevahelises koostöös tuleks 
eesmärgiks seada koostöö tihendamine 
tegevuste abil, mis soodustavad liidu 
ühtekuuluvuspoliitika prioriteetidega 
seotud integreeritud territoriaalset arengut.
Makropiirkondade moodustamisel tuleks 
toetada riikidevahelisi alasid, millel on 
ühised infrastruktuuri või loodusega 
seotud probleemid, nagu see on Alpide 
piirkonnas.

Or. de

Selgitus

Alpide piirkond seisab silmitsi eriliste demograafiliste ja looduslikest tingimustest 
põhjustatud probleemidega. Makropiirkonnad on otstarbekas ja kasulik vahend, et kõnealuste 
probleemidega riikidevaheliselt ja piiriüleselt tegeleda. Alpide makropiirkonna 
moodustamine tooks kohalikele elanikele suurt kasu.

Muudatusettepanek 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Jätkuvalt tuleks toetada piiriülest ning 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd 
liidu naabritest kolmandate riikidega või 
vajaduse korral seada selline koostöö sisse, 
sest see on kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondadele kasulik. Sel 
eesmärgil toetab ERF piiriüleseid ja 
merepiirkonna programme, mis on loodud 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi alusel vastavalt 
määrusele (EL) nr [...]/2012 ja 

(12) Jätkuvalt tuleks toetada piiriülest ning 
riikide- ja piirkondadevahelist koostööd 
liidu naabritest kolmandate riikidega või 
vajaduse korral seada selline koostöö sisse, 
sest see on kolmandate riikidega piirnevate 
liikmesriikide piirkondadele kasulik. Sel 
eesmärgil toetab ERF piiriüleseid ja 
merepiirkonna programme, mis on loodud 
Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi alusel vastavalt 
määrusele (EL) nr [...]/2012 ja 
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ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
vastavalt määrusele (EL) nr [...]/2012.

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
vastavalt määrusele (EL) nr [...]/2012. Kui 
see on piirkondadevahelise koostöö 
raames toetatava koostööprojekti jaoks 
selgelt kasulik, võib kaasata ka teiste 
kolmandate riikide piirkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kohane on kaasata ka kolmandad 
riigid või piirkonnad, kus 
koostööprogrammide ettevalmistused on 
juba käimas, kui nad on vastu võtnud 
kutse sellistes programmides osaleda, 
mille tarbeks peaks käesoleva määrusega 
kehtestama vastava menetluskorra. 
Äärepoolsemaid piirkondi ja kolmandaid 
riike hõlmavate koostööprogrammide 
puhul peaksid osalevad liikmesriigid 
mööndusena tavapärasele 
menetluskorrale enne programmide 
komisjonile esitamist konsulteerima 
vastavate kolmandate riikidega. Et muuta 
kolmandate riikide kaasamine 
koostööprogrammidesse tõhusamaks ja 
praktilisemaks, peaks olema võimalik teha 
koostööprogrammide sisu käsitlevaid 
kokkuleppeid ja kasutada kolmandate 
riikide võimalikku panust ka kolmandate 
riikidega peetud nõupidamiskohtumiste 
ametlikult kinnitatud protokollide või 
piirkondlike koostööorganisatsioonide 
arutelude protokollide kaudu.
Rakenduskavade heakskiitmise menetluse 
valdkonnas ning jagatud juhtimise ja 
lihtsustamise põhimõttest lähtudes peaks 
komisjon heaks kiitma ainult 
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koostööprogrammide kesksed elemendid 
ning ülejäänud osad kiidab heaks osalev 
liikmesriik või osalevad liikmesriigid. 
Õiguskindluse ja läbipaistvuse huvides on 
vaja kehtestada säte, millega nõutakse, et 
kui osalev liikmesriik muudab või 
osalevad liikmesriigid muudavad mõnda 
koostööprogrammi osa, mis ei kuulu 
komisjoni otsuse reguleerimisalasse, 
teavitab liikmesriigi korraldusasutus 
komisjoni muudatusest ühe kuu jooksul 
alates selle otsuse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Korraldusasutused peavad vastutama 
kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 114 loetletud 
korraldusasutuse ülesannete eest, 
sealhulgas halduskontrollid ühtsete 
standardite tagamiseks kogu 
programmialal. Kui aga korraldusasutuseks 
on määratud ETKR, tuleks anda 
kontrollide läbiviimise volitused ETKRile,
sest selle organites on esindatud kõik 
osalevad liikmesriigid. Isegi kui ETKRi ei 
ole määratud, peavad osalevad 
liikmesriigid andma kontrollide läbiviimise 
volitused kogu programmialal 
korraldusasutusele.

(30) Korraldusasutused peavad vastutama 
kõigi määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artiklis 114 loetletud 
ülesannete eest, sealhulgas 
halduskontrollid ühtsete standardite 
tagamiseks kogu programmialal. Kui aga 
korraldusasutuseks on määratud ETKR, 
tuleks kontrollid läbi viia 
korraldusasutuse poolt või tema 
vastutusel vähemalt nende liikmesriikide 
ja kolmandate riikide suhtes, millest pärit 
liikmed osalevad ETKRis, ning 
kontrollijaid tuleks kasutada ainult 
ülejäänud liikmesriikides ja kolmandates 
riikides. Isegi kui ETKRi ei ole määratud, 
peavad osalevad liikmesriigid andma 
kontrollide läbiviimise volitused kogu 
programmialal korraldusasutusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Võttes arvesse tõeliselt ühise 
programmistruktuuri loomisega 
seonduvaid raskusi ja viivitusi, peaks 
maksete põhjendamiseks seoses eelarves 
olevate kulukohustustega eesmärgi 
„Euroopa territoriaalne koostöö” raames 
olema kolm aastat aega alates asjaomase 
kulukohustuse kandmisest eelarvesse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 111
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks täpsustada kohaldatavaid 
eeskirju seoses riikide- ja
piirkondadevahelise koostöö 
programmides kolmandate riikide 
osalemise finantsjuhtimist, kavandamist, 
seiret, hindamist ja kontrolli. Need 
eeskirjad tuleks kehtestada asjaomases 
koostööprogrammis ja/või asjaomases 
rahastamislepingus, mis sõlmitakse 
komisjoni, iga kolmanda riigi ja vastava 
koostööprogrammi korraldusasutuse 
asukohariigiks oleva liikmesriigi vahel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112
Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning 
põhjendavad sellist taotlust.

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel, 
kui tegu on õigustatud juhtumitega ning 
see on vajalik piiriüleste alade ühtsuse 
tagamiseks või nende saarte eriolukorra 
arvessevõtmiseks taotleda peale teises 
lõigus osutatud otsuses loetletud alade 
muude NUTS 3 alade lisamist. Asjaomaste 
liikmesriikide taotlusel eesmärgiga 
lihtsustada äärepoolseimate piirkondade 
merepiiride ülest koostööd ja ilma et see 
piiraks esimese lõigu sätete kohaldamist, 
võib komisjon teises lõigus viidatud 
otsuses piiriüleste aladena kaasata ka 
neid piiriüleseid alasid, mis võivad saada 
toetust äärepoolseimate liikmesriikide 
merepiire ümbritsevate NUTS 3 aladena, 
mille vahemaa on rohkem kui 
150 kilomeetrit.

Or. en

Muudatusettepanek 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel 
taotleda teises lõigus osutatud otsuses 
loetletud alade kõrval asuvate muude 
NUTS 3 alade kaasamist ning 
põhjendavad sellist taotlust.

Liikmesriigid võivad piiriüleste 
koostööprogrammide kavandite esitamisel, 
kui tegu on õigustatud juhtumitega ning 
see on vajalik piiriüleste alade ühtsuse 
tagamiseks taotleda peale teises lõigus 
osutatud otsuses loetletud alade muude 
NUTS 3 alade lisamist.

ELi toimimise lepingu artikli 174 
kohaldamisel on sama merepiirkonna 
saared kõnealustes programmides 
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rahastamiskõlblikud ilma NUTS alade või 
vahemaa piiranguteta.
Asjaomaste liikmesriikide taotlusel 
eesmärgiga lihtsustada äärepoolseimate 
piirkondade merepiiride ülest koostööd ja 
ilma et see piiraks esimese lõigu sätete 
kohaldamist, võib komisjon teises lõigus 
viidatud otsuses piiriüleste aladena 
kaasata ka neid piiriüleseid alasid, mis 
võivad saada toetust äärepoolseimate 
liikmesriikide merepiire ümbritsevate 
NUTS 3 aladena, mille vahemaa on 
rohkem kui 150 kilomeetrit.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Rahalised vahendid Euroopa territoriaalse 
koostöö jaoks

Rahalised vahendid Euroopa territoriaalse 
koostöö jaoks1

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 3,48 % (11 700 000 004 
eurot) vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

1. Rahalised vahendid eesmärgi „Euroopa 
territoriaalne koostöö” jaoks moodustavad 
struktuurifondidest perioodil 2014–2020 
eelarvelisteks kulukohustusteks ettenähtud 
üldsummast 7 % (XX XXX XXX XXX2

eurot) vastavalt määruse (EL) nr […/2012 
[ühissätete määrus] artikli 83 lõikele 1 ja 
need jagunevad järgmiselt:

a) 73,24 % (ehk 8 569 000 003 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

a) 74,05 % (ehk X XXX XXX XXX3 eurot) 
piiriüleseks koostööks;

b) 20,78 % (ehk 2 431 000 001 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

b) 20,36 % (ehk X XXX XXX XXX4 eurot) 
riikidevaheliseks koostööks;

c) 5,98 % (ehk 700 000 000 eurot) c) 5,59 % (ehk XXX XXX XXX55 eurot) 
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piirkondadevaheliseks koostööks. piirkondadevaheliseks koostööks.
2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavad 
koostööprogrammid saavad vähemalt
150 % sellest ERFi abist, mida nad said 
perioodil 2007.–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse teatavatele 
teemadele keskendumist käsitleva artikli 5 
punkti b sätteid.

2. Äärepoolseimaid piirkondi hõlmavatele 
koostööprogrammidele eraldatakse
eesmärgi „Euroopa territoriaalne 
koostöö” raames 150 % sellest ERFi abist, 
mida nad said koostööprogrammideks 
perioodil 2007.–2013. Lisaks eraldatakse 
äärepoolseimate piirkondade koostööks 
50 000 000 eurot piirkondadevaheliseks 
koostööks ettenähtud eraldisest. Selle 
lisaeraldise suhtes kohaldatakse teatavatele 
teemadele keskendumist käsitleva artikli 5 
punkti 1 sätteid.

3. Komisjon võtab vastu ühe otsuse, milles 
sätestatakse loetelu kõikidest 
koostööprogrammidest ja märgitakse 
ERFi kogutoetuse summa programmi 
kohta ja 2014. aasta eraldis programmi 
kohta rakendusaktide. Rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 
sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

3. Komisjon teatab igale liikmesriigile 
tema osa piiriülese ja rahvusvahelise 
koostöö kogueraldistest vastavalt aastale, 
nagu on osutatud lõike 1 punktides a ja b.
Artikli 3 lõike 1 teises lõigus ja artikli 3 
lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile eraldatava summa määramise 
kriteeriumina.

Artikli 3 lõike 1 kolmandas lõigus ja artikli 
3 lõike 3 esimeses lõigus osutatud alade 
elanike arvu kasutatakse igale konkreetsele 
liikmesriigile aastas eraldatava summa 
määramise kriteeriumina.

Eraldiste suuruse põhjal teavitab iga 
liikmesriik komisjoni, kas ja kuidas on 
kasutatud artiklis 4 a ette nähtud õigust 
vahendeid ühelt osalt teisele osale üle 
kanda ja milline on selle tulemusel 
vahendite jaotus piiriüleste ja 
rahvusvaheliste koostööprogrammide 
vahel, milles see liikmesriik osaleb. 
Liikmesriikidelt saadud teabe põhjal võtab 
komisjon vastu otsuse, milles esitatakse 
kõigi koostööprogrammide loetelu ja 
määratakse rakendusaktidega eraldatava 
ERFi toetuse kogusumma igale 
programmile. Rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

4. Komisjon ja asjaomased liikmesriigid 
määravad kindlaks ERFist Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi alusel 
piiriülesteks ja merepiirkonna 
programmideks eraldatavad summad ning 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
piiriülesteks programmideks eraldatavad 
summad.

4. Komisjon ja asjaomased liikmesriigid 
määravad kindlaks ERFist Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi alusel 
piiriülesteks ja merepiirkonna 
programmideks eraldatavad summad ning 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alusel 
piiriülesteks programmideks eraldatavad 
summad. Kindlaks määratud ERFi 
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rahalist toetust iga liikmesriigi kohta ei 
jaotata hiljem asjaomaste liikmesriikide 
vahel ümber.

5. ERFist antakse igale konkreetsele 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvale piiriülesele ja merepiirkonna 
programmile toetust tingimusel, et 
naabruspoliitika rahastamisvahendist ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendist 
antavad summad on vähemalt võrdväärsed. 
Võrdväärsuse puhul arvestatakse teatatavat 
ülempiiri, mis on sätestatud 
naabruspoliitika rahastamisvahendi 
määruses või ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi määruses.

5. ERFist antakse igale konkreetsele 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvale piiriülesele ja merepiirkonna 
programmile toetust tingimusel, et 
naabruspoliitika rahastamisvahendist ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendist 
antavad summad on vähemalt võrdväärsed. 
Võrdväärsuse puhul arvestatakse teatatavat 
ülempiiri, mis on sätestatud 
naabruspoliitika rahastamisvahendi 
määruses või ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi määruses.

6. Aastased assigneeringud, mis vastavad 
ERFist naabruspoliitika rahastamisvahendi 
ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
alla kuuluvatele programmidele antavale 
abile, kantakse 2014. aasta eelarve 
koostamisel nende vahendite 
eelarveridadele.

6. Aastased assigneeringud, mis vastavad 
ERFist naabruspoliitika rahastamisvahendi 
ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
alla kuuluvatele programmidele antavale 
abile, kantakse 2014. aasta eelarve 
koostamisel nende vahendite 
eelarveridadele.

7. Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse 
ERFist naabruspoliitika rahastamisvahendi 
ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
alla kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele 
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

7. Aastatel 2015 ja 2016 eraldatakse 
ERFist naabruspoliitika rahastamisvahendi 
ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
alla kuuluvatele programmidele ettenähtud 
aastane assigneering, mille kohta ei ole 
komisjonile 30. juuniks naabruspoliitika 
rahastamisvahendi ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi alla kuuluvate 
piiriüleste ja merepiirkonna programmide 
raames esitatud ühegi koostööprogrammi 
ja mida ei ole eraldatud sama kategooria 
mõnele teisele väliskoostöö programmile, 
lõike 1 punktis a nimetatud liidusisestele 
piiriülese koostöö programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb või 
liikmesriigid osalevad.

Kui ka 30. juunil 2017 on veel 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvate piiriüleste ja merepiirkonna 
programmide koostööprogramme, mida ei 
ole komisjonile esitatud, eraldatakse kogu 
ERFi toetus, millele osutatakse lõikes 4 ja 

Kui ka 30. juunil 2017 on veel 
naabruspoliitika rahastamisvahendi ja 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi alla 
kuuluvate piiriüleste ja merepiirkonna 
programmide koostööprogramme, mida ei 
ole komisjonile esitatud, eraldatakse kogu 
ERFi toetus, millele osutatakse lõikes 4 ja 
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mis on ette nähtud kasutamiseks kuni 
aastani 2020, lõike 1 punktis a osutatud 
liidusisestele piiriülese koostöö 
programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

mis on ette nähtud kasutamiseks kuni 
aastani 2020 ja mida ei ole uuesti 
eraldatud sama kategooria mõnele teisele 
väliskoostöö programmile, lõike 1 
punktis a osutatud liidusisestele piiriülese 
koostöö programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

8. Lõikes 4 osutatud piiriülesed ja 
merepiirkonna programmid, mille 
komisjon on heaks kiitnud, lõpetatakse, 
kui:

8. Lõikes 4 osutatud piiriülesed ja 
merepiirkonna programmid, mille 
komisjon on heaks kiitnud, lõpetatakse või 
programmi eraldisi vähendatakse 
vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja 
menetlustele, eelkõige kui:

a) ükski programmiga hõlmatud partnerriik 
ei ole allkirjastanud asjakohast 
rahastamislepingut määruses (EL) 
nr [...]/2012 [naabruspoliitika 
rahastamisvahendi määrus] või määruses 
(EL) nr [...]/2012 [ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi määrus] sätestatud 
tähtajaks; või

a) ükski programmiga hõlmatud partnerriik 
ei ole allkirjastanud asjakohast 
rahastamislepingut määruses (EL) 
nr [...]/2012 [naabruspoliitika 
rahastamisvahendi määrus] või määruses 
(EL) nr [...]/2012 [ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi määrus] sätestatud 
tähtajaks; või

b) programmi ei ole võimalik osalevate 
riikide vaheliste probleemide tõttu 
rakendada.

b) programmi ei ole võimalik osalevate 
riikide vaheliste probleemide tõttu 
kavandatud viisil rakendada.

Sellisel juhul kantakse lõikes 4 osutatud 
ERFi toetus, mis vastab aastastele 
maksetele, mida ei ole veel kinnitatud,
asjaomase liikmesriigi taotlusel lõike 1 
punktis a nimetatud liidusisestele 
piiriülestele programmidele, milles 
asjaomane liikmesriik osaleb.

Sellisel juhul kantakse lõikes 4 osutatud 
ERFi toetus, mis vastab aastastele 
maksetele, mida ei ole veel kinnitatud, või 
mis on kinnitatud ja sama eelarveaasta 
jooksul osaliselt või täies mahus tagasi 
võetud ja mida ei ole uuesti eraldatud 
mõnele teisele sama kategooria 
väliskoostöö programmile, asjaomase 
liikmesriigi taotlusel lõike 1 punktis a 
nimetatud liidusisestele piiriülestele 
programmidele, milles asjaomane 
liikmesriik osaleb.

8 a. Komisjon esitab vastavalt määruse 
(EL) nr …/2013 [ühissätete määrus] 
artiklile 143 loodud komiteele igal aastal 
kokkuvõtte nende Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi 
piiriülese ja merepiirkondade koostöö 
programmide ja ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi piiriülese koostöö 
programmide finantsalase rakendamise 
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kohta, millele ERF kaasa aitab.
__________
1 Eelarvenäitajad lisatakse pärast 
kokkuleppe saavutamist mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 ja ühissätete 
määruse artikli 84 kohta.
2 3 4 5 Need summad olenevad 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
kättesaadavatest üldistest vahenditest 
ajavahemikul 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13

Rakendusaruanded Rakendusaruanded
1. Korraldusasutus esitab komisjonile 
30. aprilliks 2016 ja iga järgneva aasta 
30. aprilliks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) aastaaruande vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 44 lõikele 1. 2016. aastal esitatav
aruanne peab hõlmama eelarveaastaid 2014 
ja 2015 ning ajavahemikku, mis jääb 
kulude abikõlblikkuse alguskuupäeva ja 
31. detsembri 2013. aasta vahele.

1. Korraldusasutus esitab komisjonile 
31. maiks 2016 ja iga järgneva aasta 
31. maiks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) aastaaruande vastavalt määruse 
(EL) nr […]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 44 lõikele 1. 2016. aastal esitatav 
aruanne peab hõlmama eelarveaastaid 2014 
ja 2015 ning ajavahemikku, mis jääb 
kulude abikõlblikkuse alguskuupäeva ja 
31. detsembri 2013. aasta vahele1.

1 a. 2017. ja 2019. aastal esitatavate 
aruannete jaoks on lõikes 1 osutatud 
tähtaeg 30. juuni.

2. Rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
teave järgmiste elementide kohta:

2. Rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
teave järgmiste elementide kohta:

(a) koostööprogrammi rakendamine 
vastavalt määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 44 lõikele 2;

(a) koostööprogrammi rakendamine 
vastavalt määruse (EL) nr […]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 44 lõikele 2;

(b) suurprojektide ja ühiste tegevuskavade (b) vajaduse korral suurprojektide ja ühiste 
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ettevalmistamise ja rakendamise 
edenemine.

tegevuskavade ettevalmistamise ja 
rakendamise edenemine.

3. 2017. ja 2019. aastal esitatavates 
rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 44 lõigete 3 ja 4 alusel 
nõutav teave ning lõikes 2 sätestatud teave 
ja hinnatakse seda ning lisatakse järgmine 
teave:

3. 2017. ja 2019. aastal esitatavates 
rakendamise aastaaruannetes esitatakse 
määruse (EL) nr […]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 44 lõigete 3 ja 4 alusel 
nõutav teave ning lõikes 2 sätestatud teave 
ja hinnatakse seda ning lisatakse järgmine 
teave järgmistes punktides c, f ja h 
nõutavate elementide kohta ning olenevalt 
koostööprogrammi sisust ja eesmärkidest 
ka teave järgmiste tegurite kohta:

(a) edusammud integreeritud 
lähenemisviisi rakendamisel, mis hõlmab 
territoriaalset arengut, sh linnade säästvat 
arengut, ning rakenduskava kohast 
kohalikku arendustegevust kogukonna 
eestvedamisel;

(a) edusammud integreeritud 
lähenemisviisi rakendamisel, mis hõlmab 
territoriaalset arengut, sh linnade säästvat 
arengut, ning koostöö programmi kohast 
kohalikku arendustegevust kogukonna 
eestvedamisel;

(b) edusammud selliste meetmete 
rakendamisel, mis parandavad asutuste ja 
abisaajate suutlikkust ERFi hallata ja 
kasutada;

(b) edusammud selliste meetmete 
rakendamisel, mis parandavad asutuste ja 
abisaajate suutlikkust ERFi hallata ja 
kasutada;

(b a) vajaduse korral panustamine 
makropiirkondlikesse ja merepiirkondade 
strateegiatesse;

(c) edusammud hindamiskava 
rakendamisel ja hindamise leidudega 
seotud järelmeetmed;

(c) edusammud hindamiskava 
rakendamisel ja hindamise leidudega 
seotud järelmeetmed;

(d) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
diskrimineerimise vältimiseks, sh puudega 
inimeste erivajadustega arvestamiseks, 
ning kord, mida rakendatakse selle 
tagamiseks, et rakenduskavadesse
kaasataks sooküsimused;

(d) erimeetmed, mis on võetud meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ning 
mittediskrimineerimise edendamiseks, 
eelkõige puudega inimeste erivajadustega 
arvestamiseks, ning kord, mida 
rakendatakse selle tagamiseks, et koostöö 
programmidesse kaasataks sooküsimused;

(e) meetmed säästva arengu edendamiseks; (e) meetmed säästva arengu edendamiseks;

(f) kommunikatsioonistrateegia kohaselt 
läbi viidud teavitamise ja avalikustamise 
meetmete tulemused;

(f) kommunikatsioonistrateegia kohaselt 
läbi viidud teavitamise ja avalikustamise 
meetmete tulemused;

(g) vajaduse korral edusammud, mis on 
tehtud sotsiaalse innovatsiooni valdkonna 
meetmete rakendamisel;

(g) edusammud, mis on tehtud sotsiaalse 
innovatsiooni valdkonna meetmete 
rakendamisel;

(h) koostööpartnerite osalemine (h) koostööpartnerite osalemine 
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koostööprogrammi elluviimises, seires ja 
hindamises.

koostööprogrammi elluviimises, seires ja 
hindamises.

4. Rakendamise aasta- ja lõpparuanded 
tuleb koostada vastavalt näidistele, mille 
komisjon võtab vastu rakendusaktide teel. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 30 lõikes 2 sätestatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

4. Rakendamise aasta- ja lõpparuanded 
tuleb koostada vastavalt näidistele, mille 
komisjon võtab vastu rakendusaktide teel. 
Need rakendusaktid võetakse vastu 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 143 sätestatud 
nõuandemenetluse kohaselt.

______________
1 Viiakse kooskõlla ühissätete määruse 
artikli 101 üle toimunud arutelu 
tulemustega.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühisnäitajaid kasutatakse vajaduse korral 
kooskõlas määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 24 lõikega 3. 
Nende algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

1. Käesoleva määruse lisas sätestatud 
ühised väljundnäitajaid, 
programmispetsiifilisi tulemusnäitajaid ja
vajaduse korral programmispetsiifilisi 
väljundnäitajaid kasutatakse kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 24 lõikega 3 ja 
artikli 7 lõike 2 punkti b alapunktidega ii 
ja iv.

Programmispetsiifiliste väljundnäitajate 
algtase on null ja kumulatiivsed 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

2. Ühiste ja programmispetsiifiliste 
väljundnäitajate algtase on null. Nende 
näitajate kumulatiivsed kvantifitseeritud 
sihttasemed seatakse aastaks 2022.

Programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
algtasemete seadmisel kasutatakse 
viimaseid olemasolevaid andmeid ja 
sihttasemed seatakse aastaks 2022, 
kusjuures neid võib väljendada nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.

3. Investeeringuprioriteetidega seotud 
programmispetsiifiliste tulemusnäitajate 
algtasemed kasutavad viimaseid 
olemasolevaid andmeid ja sihttasemed 
seatakse aastaks 2022. Sihttasemeid võib 
väljendada nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.
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4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakt kooskõlas 
artikliga 29, et muuta ühiste 
väljundnäitajate loetelu käesoleva 
määruse lisas, et teha põhjendatud juhul 
kohandusi tagamaks programmi 
rakendamise edusammude tõhus 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Propageerimisega ja suutlikkuse 
suurendamisega seotud projektide kulutusi 
võib teha ka väljaspool programmiala 
liiduosa, kui on täidetud lõike 2 
punktides a ja c sätestatud tingimused.

3. Tehnilise abi või propageerimisega ja 
suutlikkuse suurendamisega seotud 
projektide kulutusi võib teha ka väljaspool 
programmiala liiduosa, kui on täidetud 
lõike 2 punktides a ja c sätestatud 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Koostööprogrammi korraldusasutus 
täidab korraldusasutuse ja
sertifitseerimisasutuse kohustusi, mis on 
sätestatud määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artiklites 114 ja 115.

1. Koostööprogrammi korraldusasutus 
täidab kohustusi, mis on sätestatud 
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artiklis 114, ilma et see piiraks 
käesoleva artikli lõike 4 kohaldamist.

2. Korraldusasutus asutab pärast 
koostööprogrammis osalevate 
liikmesriikide ja mis tahes kolmandate 

2. Korraldusasutus asutab pärast 
koostööprogrammis osalevate 
liikmesriikide ja mis tahes kolmandate 
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riikidega konsulteerimist ühise 
sekretariaadi.

riikidega konsulteerimist ühise 
sekretariaadi.

Ühine sekretariaat abistab korraldusasutust 
ja seirekomisjoni nende ülesannete 
täitmisel. Samuti jagab ühine sekretariaat 
potentsiaalsetele abisaajatele teavet 
rahastamisvõimaluste kohta 
koostööprogrammide raames ja abistab 
abisaajaid projektide rakendamisel.

Ühine sekretariaat abistab korraldusasutust 
ja seirekomisjoni nende ülesannete 
täitmisel. Samuti jagab ühine sekretariaat 
potentsiaalsetele abisaajatele teavet 
rahastamisvõimaluste kohta 
koostööprogrammide raames ja abistab 
abisaajaid projektide rakendamisel.

3. Korraldusasutus teostab määruse (EL) 
nr [...]/2012 [ühissätete määrus] artikli 114 
lõike 4 punktis a sätestatud kontrolle kogu 
programmialal, kus ta on ETKR.

3. Alal, kus korraldusasutus on ETKR,
teostab ta määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 114 lõike 4 
punktis a sätestatud kontrolle või 
teostatakse neid kontrolle tema vastutusel 
vähemalt nende liikmesriikide ja 
kolmandate riikide suhtes, millest pärit 
liikmed osalevad ETKRis.

4. Kui korraldusasutus ei saa teostada
määruse (EL) nr [...]/2012 [ühissätete 
määrus] artikli 114 lõike 4 punktis a 
sätestatud kontrolle kogu programmialal, 
määrab iga liikmesriik või kolmas riik 
organi või isiku („kontrollija”), kelle 
ülesanne on teostada sellist kontrolli tema 
territooriumil olevate abisaajate puhul.

4. Kui korraldusasutus ei teosta määruse 
(EL) nr [...]/2012 [ühissätete määrus] 
artikli 114 lõike 4 punktis a sätestatud 
kontrolle kogu programmialal või kui 
kontrolle ei teosta korraldusasutus või 
neid ei teostata tema vastutusel vähemalt 
nende liikmesriikide ja kolmandate riikide 
suhtes, millest pärit liikmed osalevad 
ETKRis vastavalt lõikele 3, määrab iga 
liikmesriik või koostööprogrammis 
osalemise kutse vastu võtnud kolmas riik 
organi või isiku („kontrollija”), kelle 
ülesanne on teostada sellist kontrolli tema 
territooriumil olevate abisaajate puhul.
Sellega seoses peab korraldusasutus 
tagama, et iga abisaaja kulutusi projektis 
osalemisel on kontrollinud selleks 
määratud kontrollija. Iga liikmesriik 
tagab, et kulutused on kontrollitavad 
kolmekuulise ajavahemiku jooksul alates 
dokumentide edastamisest abisaaja poolt.

Võimaluse korral on kontrollijad samad 
isikud, kelle ülesanne on teostada sellist 
kontrolli eesmärgi „Majanduskasvu ja 
töökohtade loomisse investeerimine” alla 
kuuluvate rakenduskavade raames, või kui 
tegemist on kolmandate riikidega, siis 
isikud, kelle ülesanne on teostada 
samaväärseid kontrolle seoses liidu 

Kontrollijad võivad olla samad isikud, 
kelle ülesanne on teostada sellist kontrolli 
eesmärgi „Majanduskasvu ja töökohtade 
loomisse investeerimine” alla kuuluvate 
rakenduskavade raames, või kui tegemist 
on kolmandate riikidega, siis isikud, kelle 
ülesanne on teostada samaväärseid 
kontrolle seoses liidu välispoliitika 



AM\940886ET.doc 17/18 PE514.649v01-00

ET

välispoliitika vahenditega. vahenditega.
Iga liikmesriik või kolmas riik vastutab
oma territooriumil läbiviidavate kontrollide 
eest.

Iga liikmesriik või koostööprogrammis 
osalemise kutse vastu võtnud kolmas riik 
vastutab oma territooriumil läbiviidavate 
kontrollide eest.

Kui kaasrahastatavate toodete või teenuste 
loomist on võimalik kontrollida ainult kogu 
projekti vaadeldes, teeb kontrolle 
korraldusasutus või selle liikmesriigi 
kontrollija, kus asub juhtiv abisaaja.

Kui kaasrahastatavate toodete või teenuste 
loomist on võimalik kontrollida ainult kogu 
projekti vaadeldes, teeb kontrolle 
korraldusasutus või selle liikmesriigi 
kontrollija, kus asub juhtiv abisaaja.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Kohustustest vabastamine
Erandina määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 127 lõike 1 
esimesest lõigust, kuid ilma, et see piiraks 
artikli 127 lõike 4 kohaldamist, vabastab 
komisjon kohustusest summad, mis 
arvutatakse koostööprogrammi jaoks 
kõnealuse artikli teise lõigu kohaselt ning 
mida ei ole programmi alguse eelmaksete 
ja iga-aastaste eelmaksete, vahemaksete ja 
aastabilansimakse tegemiseks ära 
kasutatud 31. detsembriks kolmandal 
finantsaastal, mis järgneb 
koostööprogrammi alusel eelarvelise 
kulukohustuse võtmise aastale, või mille 
kohta ei ole saadetud maksetaotlust 
vastavalt määruse (EL) nr [...]/2012 
[ühissätete määrus] artikli 126 lõikele 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Riikka Pakarinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas
artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 17 lõikes 1 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

2. Artikli 15 lõikes 4 ja artikli 17 lõikes 1 
nimetatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 17 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artikli 15 lõikes 4 ja artikli 17 lõikes 1 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
täpsustatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub päeval pärast otsuse avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
sätestatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
täpsustatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub päeval pärast otsuse avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
sätestatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

5. Artikli 17 lõike 1 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
esitanud selle kohta vastuväiteid või kui 
mõlemad institutsioonid on enne selle 
tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et 
neil ei ole õigusaktile vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
võib seda tähtaega pikendada kahe kuu 
võrra.

5. Artikli 17 lõike 1 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole 2 kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
esitanud selle kohta vastuväiteid või kui 
mõlemad institutsioonid on enne selle 
tähtaja möödumist teatanud komisjonile, et 
neil ei ole õigusaktile vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
võib seda tähtaega pikendada 2 kuu võrra.

Or. en


